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De wereld van het vliegvissen is groot, de wereld van het vliegbinden is zo niet nog veel groter. Razende 
Reporter Hans Bock gaat in deze vliegbindwereld op zoek naar naar bekende en minder bekende internationale 
vliegbinders. Grenzen tellen niet, kosten nog moeite worden gespaard. Een uitstekende manier om via deze 
rubriek kennis te maken met onze getalenteerde buitenandse collega’s

Martin Ångnell

Peter McCallum

Zweedse vliegviskamp Hökensås. Hij werkt daar het hele jaar als vlieg-
vis-, vliegbind- en werpinstructeur.
Hoewel Martin met veel plezier op meren en reservoirs vist met zinken-
de lijnen en drijvende patronen en hij het vissen op zeeforel met spey 
hackle-garnalen ook erg leuk vindt, vist hij het liefst met nimfpatronen. 
Martin bindt erg graag met hertenhaar, foam en cdc. Volgens Martin zijn 
het materialen die op veel verschillende manieren gebruikt kunnen wor-
den. Het meest bindt hij semi-realistische ‘vis-vliegen’.

Voor de lezers van De Nederlandse Vliegvisser bindt Martin een Damsel-
nimf. Een patroon waarmee ook in Baggelhuizen (zie elders in dit blad) 
goede resultaten geboekt kunnen worden. Voor het bindfi lmpje van Mar-
tins Damselnimf surf je naar www.vnv.nu/grenzeloos
Martin is ook te vinden 
op facebook: https://
www.facebook.com/
martinpriyan.angnell

Na dertig jaar als leraar actief te zijn geweest, is Peter gepensioneerd. 
Hij vist ook veel op de meren in de Hooglanden. Hiervoor bindt hij veel 
palmerachtige patronen. Sinds kort heeft Peter zich ook toegelegd op 
‘het zout’. Hij heeft zich gestort op het binden van vliegen voor zeeforel, 
makreel en pollak. Peter is offi cieel erkend APGAI-vliegbindinstructeur 
en GAIA- en FFF-werpinstructeur. Hij is veel op beurzen actief als de-
monstratiebinder.
Voor de lezers van De Nederlandse Vliegvisser bindt Peter een March 
Brown Emerger, het patroon waarop Peter zijn grootste bruine forel heeft 
gevangen. Voor het bindfi lmpje van de March Brown Emerger surf je naar 
www.vnv.nu/grenzeloos

De website van Peter McCallum: www.petermccallumfl yfi shing.com
Meer informatie over Clyde Style-vliegen is hier te vinden: www.thehig-
hlanderway.com/clyde_style_fl ies.html
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Martin Ångnell groeide op in de buurt van 
Stockholm en vist al zolang als hij zich kan 
herinneren. Toen hij negen jaar oud was, kreeg 
hij van zijn vader zijn eerste vliegvishengel. Na 
vele pogingen om de juiste vliegen te binden 
en te leren werpen, ving hij op zijn twaalfde 
zijn eerste regenboogforel. Sindsdien is hij 
verslingerd aan vliegvissen en vliegbinden.

Martins eerste boek over vliegbinden was een klas-
sieker van Mike Dawes. Hij herinnert zich nog goed, 
hoe hij als tiener vleugels in elkaar zat te werken 
voor de natte vliegen die in het boek werden behan-

deld. Een techniek die hij, inmiddels twintig jaar later, weer toepast in 
het opbouwen van klassieke zalmvliegen.
De spanning en het avontuur van het vangen van een vis aan een vlieg 
had Martin zo betoverd, dat hij zijn bezoekjes aan de plaatselijke put and 
take-meertjes begon af te wisselen met het vissen op wilde zeeforel in 
rivieren en kustwateren. Ook begon Martin vliegvistrips te maken naar 
Zweeds Lapland, waar hij viste op bruine forel en vlagzalm. 
Sinds een aantal jaren geeft Martin cursussen bij het oudste en grootste 
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Peter McCallum begon ongeveer 45 jaar gele-
den met vliegvissen in het centrale gedeelte 
van de Schotse Laaglanden rondom East Kilbri-
de in de streek Lanarkshire, ook wel de County 
of Lanark genoemd. In die streek stroomt de 
rivier de Clyde. 

De Clyde is een van de grootste en belangrijkste rivie-
ren van Schotland en zorgde voor de industriële ont-
wikkeling van Glasgow, dat aan de oevers van deze 
rivier ligt. Vele bekende schepen, zoals de Queen Eli-
zabeth en de Queen Mary, zijn op de scheepswerven 
rondom Glasgow gebouwd. Peter viste vele jaren in 

de Clyde en al zijn zijriviertjes en is een grote fan van de zogenaamde 
Clyde Style-vliegen. Peter heeft veel plezier in het binden van dit type 
vliegen en is nog steeds gefascineerd door de eenvoud en ielheid, in 
combinatie met het vangend vermogen ervan. Peter vindt het jammer dat 
de Clyde Style-vliegen niet zo bekend zijn als ze zouden verdienen en zou 
ze graag bij een breder publiek onder de aandacht brengen.
Kenmerkend voor vliegen gebonden in de Clyde Style, is dat ze gebonden 
worden op lichte haken, zoals de Mustad Viking, dat het lijfje tot maxi-
maal de helft van de haaksteel doorloopt, en dat de hackle met maximaal 
twee slagen, ‘schraal’ gebonden wordt.


